5. SPORTOVNÍ DEN MP BRNO
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Vážení,
jsem rád, že se myšlenka uspořádat sportovní den u MP Brno vžila a máme již za
sebou 5. ročník. Vedle letošních i minulých ohlasů, zaujetí a nadšení účastníků i
hostů se mohu jako hlavní organizátor domnívat, že se jedná o akci oblíbenou a
vyhledávanou. Prostředí, které jsem vybral, areál SKP Kometa Brno a Policie ČR
je vždy otevřen pro sportovní přátelská setkání sportovců. Určitě je na místě poděkování všem, kdo se na organizaci podíleli. Musím vnímat i některé kritické
podněty, pramenící z ambicí některých sportovců soutěžit a zvítězit i v jiných
disciplínách a také rizikovost jednotlivých disciplín, neboť zejména malá kopaná
je nad fyzické možnosti a zdraví některých účastníků. Věřím, že nám zaměstnavatel, Statutární město Brno vedené panem primátorem Romanem Onderkou
umožní zorganizovat 6. ročník sportovního dne MP, který opět povede ke zlepšení fyzické kondice účastníků a přátelské setkání naplní heslo MP Brno „Jsme tým
pro bezpečné město“.
Jaroslav Přikryl, ředitel MP Brno
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V pořadí již pátý sportovní den MP Brno proběhl 7. září 2012 za účasti devatenácti družstev na sportovištích v areálu
SKP Kometa Brno a PČR S Jmk. Prestiž celému zápolení dodala účast strážníků z Prahy a Ostravy. Nad akcí již tradičně
převzal záštitu primátor Statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA.
Kromě kolektivních sportů měli účastníci možnost prověřit svoje schopnosti a dovednosti také v individuálních disciplínách a zájem o ně předčil očekávání.
Vítězové na závěr dne převzali ceny z rukou náměstka primátora Bc. Ladislava Macka, dále ředitele MP a prezidenta
SKP Kometa JUDr. Ing. Jaroslava Přikryla, BA a poháry, diplomy i ceny předával také 1. náměstek ředitele městské
policie Mgr. Karel Krainer.
Výsledky turnajů městských policií – volejbal: 1. MP Ostrava, 2. MP Praha, 3. MP Brno – revír Střed I.; malá kopaná:
1. MP Praha, 2. MP Brno – revír Střed II., 3. MP Ostrava; petanque: 1. Revír Sever, 2. Revír Východ, 3. Ředitelství (vše MP
Brno); nohejbal: 1. JPP, 2. Revír Sever, 3. JOZ (vše MP Brno).
Výsledky turnajů v rámci MP Brno – volejbal: 1. Revír Střed I., 2. Revír Jih, 3. JOZ; malá kopaná: 1. Revír Střed II., 2. Revír
Jih, 3. Revír Sever; petanque: 1. Revír Sever, 2. Revír Východ, 3. Ředitelství; nohejbal: 1. JPP, 2. Revír Sever, 3. JOZ.
Celkové pořadí turnajů v rámci MP Brno: 1. Revír Jih, 2. Revír Sever, 3. Revír Střed I.
Vítězové Individuálních disciplín – šplh na laně: J. Macháček; jízda zručnosti: J. Čoupek; střelba ze vzduchovky: A. Čermák; soutěž v provazolezeckém centru: J. Bravenec.
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